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VOORWOORD

Het doet mij genoegen u hierbij het jaarverslag 1988 van het Proefstation voor de
Bloemisterij in Nederland aan te bieden.
Heeft de afgelopen jaren met name de kwaliteit, van uitgangsmateriaal tot geoogst
produkt, indeketen centraalgestaan, in 1988isdezeaandacht zichookgaan richten
opdekwaliteit vanhetproduktieproces.Deaandacht voorhetmilieulaatookdebloemisterij niet onberoerd. In 1989zalhet Proefstation zichhiermee intensiever bezighouden.
Erisin 1988eengrote hoeveelheid onderzoek verzet, zoalsmogeblijken uit hetgrote aantal publikaties dat verschenen isindevorm van artikelen inhet Vakblad voor
deBloemisterij,rapportenenproefverslagen. Onderzoekbovendien,datgoedonderling
afgestemd was, mede ten gevolge van de intensieve programmering van PBN en
ROC's. Verder heeft de proeftuin in Venlo een aanvang gemaakt met nieuwbouw
in Horst, een waarborg voor de toekomst.
Wat personele mutaties aangaat, dient zeker het overlijden van de op het PBNgedetacheerde IPO-virusdeskundige, Ir. Hakkaart gememoreerd te worden. IPOen
PBNhebben door zijn heengaan een waardevol endeskundig onderzoeker verloren.
Ook opbestuursniveau deden zichpersonele mutaties voor. Zonder andere bestuurders te kort te doen zijhier vermeld dat na 21jaar afscheid werd genomen van J.A.
Maarse Albzn.Het PBNverliest hiermee eenzeer kundig en deskundig bestuurder.
Net als vorig jaar, beschrijft dit jaarverslag in grote lijnen de ontwikkelingen zoals
diezichin 1988ophet PBNendeROC'shebben voorgedaan. Ik verwacht uopdeze
wijze zo veel mogelijk inzicht in deze ontwikkelingen te kunnen geven.
Een woord van dank aan allen dieopwelkewijze dan ook, gezorgd hebben voor het
verschijnen van dit jaarverslag.
Dr. Tj. Reitsma
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De afdeling TEELT bestaat uit de kerngroepen TEELTOPTIMALISERING en de
kerngroep BEDRIJFSSYNTHESE.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. G.A. van den Berg.
De afdeling PRODUKTKWALITEIT bestaat uit de kerngroepen UITGANGSMATERIAAL en NAOOGST.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf.
De afdeling VAKTECHNISCHE ONDERZOEK ONDERSTEUNING bestaat uit de
kerngroepen WATERHUISHOUDING EN BEMESTING, PRODUKTIEFACTOREN en GEWASBESCHERMING.
Afdelingshoofd van deze afdeling is Dr. Ir. R.D. Woittiez.
De afdeling BEDRIJF bestaat uit de secties Teelttechniek en Bedrijfstechniek en een
Assistentengroep.
Afdelingshoofd van deze afdeling is J.W. de Vries.
De stafafdeling INFORMATICA heeft als hoofd P J . Kersch.
De afdeling ALGEMENE ZAKEN heeft als hoofd A. van der Linden.
* Situatie per 1 april 1989.

Bestuurslid J.A. Maarse Albzn ontving hij zijn afscheid bloemen uit handen van voorzitter B.J.
Wegman.
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AFDELING TEELT
Dr. Ir. G.A. van den Berg
Teeltoptimalisering
Dekerngroep Teeltoptimalisering heeft vrijwel het helejaar opvolledigesterkte onderzoek kunnen doen.In 1988hebben zicheenpaarpersonele mutaties voorgedaan:
Dr.D.Kuiper enIng.C.Uitermark hebbendekerngroepverlaten. DaanKuiper voor
een functie buiten het proefstation, Kees Uitermark voor een functiewijziging binnen het proefstation. Tenslotte heeft de kerngroep indepersoon van Geovan Leeuwen de nieuwe onderzoeker op de proeftuin in Klazienaveen mogen begroeten.
Klimaatfactoren gewasgroei
Het onderzoek in de kerngroep heeft zich in 1988binnen een aantal lijnen voortgezet. De eerste lijn heeft betrekking op de relatie tussen diverse klimaatfactoren en
gewasgroei inkasteelten (project 14: 'Klimaat en Groei').De mogelijkheden om de
belangrijkste groeifactoren tebeheersen zijn delaatstejaren sterk toegenomen, met
daaraan gekoppeld dewenstot optimalisering daarvan.Alsvoorbeelden kunnen genoemdworden dekomstvantablet- envloerverwarmingssystemen, hijsverwarming,
dubbele schermvoorzieningen en assimilatiebelichting. Bij de optimalisering wordt,

Optimalisering van onder meer tabletverwarming.
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nadrukkelijker dan voorheen ook het aspect kwaliteit betrokken, bij zowel snijbloemen als potplanten. Binnen het klimaatonderzoek kunnen een aantal onderdelen onderscheiden worden waar het onderzoek zich op toespitst. Ten eerste is dat het zoeken
naar en het optimaliseren van teeltmethoden met wortelverwarming. Naast energiebesparing (met de huidige energieprijs van minder belang) speelt vooral de kwaliteit
een belangrijke rol. Bij onderzoek aan roos, geteeld bij verschillende kas- en mattemperaturen is in het stookseizoen 1987-1988 geen produktieverschil geconstateerd
als gevolg van kas- of mattemperatuur. Een relatief lage kastemperatuur van 15°C
zorgde echter voor een betere kwaliteit ten opzichte van 18°C. Bij Ficus en Schefflera heeft onderzoek laten zien dat bladplanten uitermate geschikt zijn voor tabletverwarming en dat het optimale temperatuurniveau hoger ligt dan tot nu toe gebruikelijk
was. Bijbloeiende gewassen (zoalsBegonia)ishet niveau van de pottemperatuur eerder
beperkend door effecten op processen als scheutvorming en bloei. In 1989 wordt het
onderzoek waarbij tabletverwarming het hoofddoel is, afgesloten op het PBN. Op de
proeftuinen Lent en Klazienaveen (betonvloer) zal het onderzoek ook in 1989 doorgaan.
Het tweede onderdeel is de toepassing van assimilatiebelichting. Investeren in assimilatiebelichting brengt zeer hoge kosten met zich mee, zodat een goede afweging
ten opzichte van andere investeringen moet worden gemaakt. Voor de afweging wat
assimilatiebelichting betreft zijn betrouwbare gegevens aangaande produktieverhoging en produktiekwaliteit nodig. Daartoe vindt op de proeftuin Klazienaveen onderzoek plaats met de gewassen roos, Bouvardia en Alstroemeria. Op het proefstation
is in 1988 een proef gestart met Gerbera, waarin zowel de lichtintensiteit als belich-

Kwaliteitsverschil bij Gerbera 'Amber' als gevolg van assimilatiebelichting (links controle).
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tingsduur onderzocht worden. Met name door de hoge percentages knopabortie en
het ontstaan van 'winterbloemen' in de winter lijkt assimilatiebelichting bij dit gewas perspectieven te bieden. Op de proeftuin in Lent geven de resultaten van het
afgelopen seizoen aan dat de grootte van de effecten kunnen verschillen per gewas
(bladplanten) en dat ook ongewenste negatieve effecten kunnen optreden (Cyclamen).
Het derde onderdeel heeft betrekking op het toepassen van omgekeerde dag/nachttemperaturen. In 1988heeft vooral literatuuronderzoek plaatsgevonden. Hieruit wordt
duidelijk dat het mogelijk is de temperatuur over een etmaal te sommeren zonder
dat groei en ontwikkeling van het gewas negatief beïnvloed worden. Tevens blijkt
dat de kwaliteit beïnvloed kan worden als gevolg van het effect van dag- en nachttemperaturen op de strekkingsgroei. Een oriënterende proef met Poinsettia zal, vanwege onvolkomenheden in de uitvoering, in 1989 herhaald worden.
Het vierde onderdeel heeft betrekking ophet gebruik van licht indezomer. Uit schermonderzoek bij potplanten is gebleken dat het toelaten van meer licht een positieve
invloed heeft op teeltsnelheid en kwaliteit van het gewas. Dat er tot nu toe toch nog
vrij veel licht met schermdoek of krijt weggenomen wordt, lijkt onder meer samen
te hangen met beperkingen van andere klimaatfactoren (met name luchtvochtigheid).
Op de proeftuin Lent is in 1988 een start gemaakt met onderzoek op dit vlak: door
gebruik van verschillende schermstrategieën en gewaskoeling wordt getracht zoveel
mogelijk van het beschikbare licht te benutten. Afgelopen jaar heeft dit onderzoek
plaatsgehad aan Ficus en Schefflera.
Ook aan Cymbidium vindt onderzoek op dit vlak plaats: gegevens uit het afgelopen
seizoen over het aantal aangelegde bloemknoppen, duiden erop dat lichtreductie in
de zomer een vermindering geeft van het aantal scheuten en bloemtakken. In 1989
kunnen echter pas definitieve conclusies getrokken worden.

Geforceerde luchtbeweging bij Saintpaulia.
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Het laatste onderdeel heeft betrekking op onderzoek naar microklimaat bij potplanten. Op het PBN is in 1988 gekeken naar de effecten op het microklimaat ten gevolge van een geforceerde luchtbeweging vanuit een tabletbodem bij Saintpaulia en Ficus.
Op de proeftuin Lent is het afgelopen jaar een proef uitgevoerd met hijsverwarming
bij Ficus en Schefflera. De zachte winter is echter beperkend geweest voor het gebruik van de hijsverwarming. Daarom zal de proef in het seizoen 1988-1989 worden
herhaald.
Water- en luehthuis houding
De tweede onderzoekslijn binnen de kerngroep heeft betrekking op de problematiek
die samenhangt met de verdeling van lucht en water rondom de wortels van gewassen en de wijzigingen die daarin optreden. Dit onderzoek vindt plaats in het project
'Water- en luchthuishouding'. Een gedeelte van het onderzoek binnen dit project richt
zich op de fysiologie en morfologie van het wortelstelsel in afhankelijkheid van luchtwater-relaties, opgeroepen door teeltmaatregelen. In 1988 is dit met name literatuuronderzoek geweest en zijn enkele oriënterende experimenten voor het opdoen van
ervaring met het meten van de zuurstofconcentratie in het wortelmilieu en de wortelademhaling uitgevoerd. In eenzelfde beginstadium verkeerde het onderzoek naar de
verhouding tussen bovengrondse en ondergrondse delen van het gewas en de wijzigingen daarin die tijdens de teelt optreden. Tenslotte is onderzoek verricht naar de
lucht-waterverdeling in een substraat, in relatie tot de manier waarop water wordt
aan- en afgevoerd, de aard van het teeltsysteem en gewaseigenschappen. Dit onderzoek vond plaats aan Bouvardia (proefstation Aalsmeer en proeftuin Vleuten), anjer
(proefstation Aalsmeer en proeftuin Venlo) en roos (proefstation Aalsmeer en proeftuin Vleuten). Het onderzoek aan Bouvardia op de proeftuin Vleuten laat na twee

Vermindering vansubstraat-hoeveelheid bijroos is mogelijk.
15

sneden kleine verschillen zien inproduktie enkwaliteit tussen degebruikte substraten.Onderzoek bijroos(teeltopeb/vloedenverminderingvan substraat-hoeveelheid)
heeft laten zien, dat deze teeltsystemen perspectief bieden.
Groei- en bloeibeïnvloeding
De derde onderzoekslijn heeft betrekking opde groei- en bloeibeïnvloeding van gewassen. Dit onderzoek heeft plaats in project 17, 'Beïnvloeding groei en ontwikkeling'.Naast mogelijkheden omdeteelt te sturen omeen zostrak mogelijke planning
tegen zolaagmogelijke kosten te realiseren, dient ookhet produkt aan het eind van
de teelt de gewenste eigenschappen te bezitten en ishet van belang om de teeltmogelijkheden vanveelgewassen indetijd uittebreiden.Destuurmaatregelen diedaartoe genomen kunnen worden, kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld. De
eerste van deze groepen issturing door middelvan mechanische maatregelen, zoals
scheuren, stekken, toppen, maaien enzovoort. Onderzoek binnen deze groep heeft
plaatsgevonden aanAchillea (afmaaien entoppen)enCymbidium (scheuren).BijAchilleaisgeblekendatdoorhetaanplantenvanverschillendecultivarsentoppenbloeispreiding te realiseren is. Afmaaien van het gewas gaf een sterke oogstreductie.
De tweede groep is sturing door middel van temperatuur (koude- en warmtebehandelingen, bodemtemperatuur, etc). Onderzoekdatopdeproeftuinen (proeftuin Venlo en proeftuin Rijnsburg) in 1988 heeft plaatsgevonden heeft betrekking op:
Campanula (invloed koudegift op bloeipercentage), Veronica (invloed koudegift op
groeisnelheid, bloeitijdstip en produktie), een aantal vaste planten (Alchemilla, Centaurea, Campanula, LiatrisenAchillea)diedoormiddelvanafdekken metfolie en/of
acrylgetracht zijn tevervroegen, Campanula, buitenanjer, Celosia en duizendschoon
(vervroeging/verlating ondereentunnel),Alstroemeria (bodemkoeling)enFreesia(bodemkoeling in relatie tot het ontstaan van duimen). Onderzoek binnen deze groep
dat op het proefstation Aalsmeer heeft plaatsgevonden heeft betrekking op: Cambria (bloeispreiding door koudebehandelingen), Paphiopedilum (verkrijgen vanjaarrondbloei)en Gerbera (vermindering bloemknop-abortie). Wat dit laatste onderzoek
aangaat, is gebleken dat stoken bij een lage dag- en hoge nachttemperatuur zowel
een geringe produktieverhoging als een kwaliteitsverbetering te zien geeft.
Binnen de derde groep, sturing door het toedienen van groei-regulatoren, heeft onderzoek plaatsgevonden aanBromeliaenSpathiphyllum(lopenbeidedoortotin1989),
Matricaria, Solidago en Acalypha. Bij Matricaria is gebleken dat het toedienen van
groeiregulatoren indezomerperiode dekwaliteit kanverbeteren (watdelengte aangaat). Solidago reageerde, door bespuitingen in voor- en najaar, aanvankelijk positief watdelengtegroeiaangaat; doordat ervroegerbloemenwerden ontwikkeld bleef
de uiteindelijke lengte korter.
Tenslotte heeft onderzoek plaatsgevonden aandebeïnvloedingvandeplantdoormiddelvanlicht,zowelbetrekkinghebbendeopbeïnvloedingmiddelsdaglengte (eenoriëntatie op de sturingseffecten van assimilatiebelichting), beïnvloeding middels
luchtkwaliteit (een literatuurstudie met betrekking tot effecten vanbelichten metspecifieke kleuren) en beïnvloeding door daglengtebehandelingen en/of nachtonderbreking. Dit laatste heeft plaatsgevonden aan Campanula, Solidago, Aster (onder meer
invloedvancyclisch/continubelichten), Solidaster, Trachelium en Matricaria. BijCampanula isgebleken dat belichting kan zorgen voor bloeivervroeging. Het gedurende
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tienofveertien dagen onderbreken vandenatuurlijke kortedagperiode (nazevendagen) door zogenaamd tussenlicht had een betere bloemzetting tot gevolg bij Aster.
Bij Trachelium had dagverlenging eveneens een bloeivervroegend effect.
Plantevoeding
Delaatste onderzoekslijn heeft betrekking opde problematiek die samenhangt met
de bemesting van bloemisterijgewassen. Dit onderzoek is ondergebracht in het project 'Plantevoeding'. Hetvoedingsonderzoek isverdeeld inten eerste het zogenaamde streefwaarde-onderzoek en ten tweede het meer fysiologisch-plantkundig
onderzoek, waarbij de wisselwerking tussen plant en voedingsoplossing wordt onderzocht. Doel van het eerste onderdeel is het toetsen van de adviesschema's voor
bemestingsadvisering en het aanpassen, cq. optimaliseren van de adviesschema's.
Opditvlakhebben in 1988devolgende proeven ophetproefstation plaatsgevonden:
kaliumtrappen bij palmen (Kentia enAreca), kaliumtrappen bij Saintpaulia, kaliumtrappen bij varens (Nephrolepis en Asplenium) en Spathiphyllum en streefwaardentoetsing bij Poinsettia en Begonia. Bij snijbloemen is de invloed van bemesting
bestudeerd bij Cymbidium, Gerbera en roos.Daarnaast is opdeproeftuinen ookbemestingsonderzoek uitgevoerd. Zoisopdeproeftuin Venlogekeken naar deinvloed
van de EC op de kwaliteit en produktie van anjer en op de proeftuin Vleuten naar
de effecten ten gevolge van verschillen in boriumgift, eveneens bij anjer. Bij deze
anjerproef istot opdit moment slechtsbijeen behandeling (10micromol borium per
liter voedingsoplossing) een verschil in produktie te zien; de andere behandelingen
liggen wat produktie en kwaliteit aangaat niet ver uiteen. Ook heeft opde proeftuin
Vleutenonderzoekplaatsgevonden naardeinvloedvandeECbijBouvardia.Opproeftuin Rijnsburg isonderzoekverrichtbijeenaantalbuitengeteelde gewassen voor snijbloemenproduktie (Carthamus, Limonium en Solidago). De stikstofbemesting heeft
in deze proeven centraal gestaan. Gebleken is dat een verhoging van de stikstofbemesting echter niet de bladverkeuring (waarvoor de proef was opgezet) voldoende
kan voorkomen. Op de proeftuin Klazienaveen tenslotte, heeft in 1988 onderzoek
plaatsgevonden aan Saintpaulia (pH-trappen) en Poinsettia (invloed van bemesting
opkwaliteit).Wat dezelaatste proef aangaat, isgebleken dat een verhoogde magnesiumgift een verandering te zien geeft in knopval in de naoogstfase. Een verschil in
kwetsbaarheid watdebracteeën aangaat ofdebeïnvloedingvandehoudbaarheid door
een verhoogde magnesiumgift is niet vastgesteld.

Kaliumtrappen-proefbij Nephrolepis.
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT

Dr. Ir. C. Vonk Noordegraaf
Het onderzoekterrein vandetweekerngroepen (Uitgangsmateriaal enNaoogst)binnendezeafdeling ishet afgelopen jaar nader inkaart gebracht enerzijn beschrijvingen gemaakt voor de onderzoekprojecten, waaraan gewerkt wordt.
Uitgangsmateriaal
Detelers worden zichsteeds meer bewust van debetekenis van gezond engoed uitgangsmateriaal. Dit betekent dat er een sterker beroep wordt gedaan ophet onderzoek om hier aandacht aan te schenken.
De uniformiteit en kwaliteit van uitgangsmateriaal hangt nauw samen met de vermeerderingswijze. Nietvoorallegewassenbestaateensnellebedrijfszekere vermeerderingsmethode. Bijderozenteelt kantoteengrotereuniformiteit inproduktieplanten
gekomenwordendoorhetgebruikvaneenvegetatief vermeerderde onderstam. EnerzijdswordthieraangewerktineenselectieonderzoeknaareenRosa canina-onderstam
die gedurende het hele jaar een goede produktie en kwaliteit geeft (STUR-project)
enanderzijds wordt gezocht naar eengoede stekvermeerdering voor onderstammen.
Uit de selectieproef met 'Sonia' op ca. 500 klonen van Rosa canina 'Inermis' blijkt
dat er grote produktie-verschillen optreden gedurende de twee jaren dat deze proef
loopt (minimum 28,3 en maximum 57,3 rozen per plant).
Bij anjer isnagegaan welke stek-kenmerken belangrijk zijn omtot uniformer plantmateriaal tekomen.Vandekenmerken steklengte,-gewichtenaantalbladparen, bleek
het gewicht de belangrijkste bijdrage te leveren. BijAster ericoides 'Monte Casino'
gaf doorstek vermeerderd plantmateriaal eenhogereproduktie dangescheurd plantmateriaal.
Bijpotplanten isgewerkt aan Dieffenbachia, Saintpaulia, BegoniaenVriesea. Stamselectie kan bij Dieffenbachia tot betere resultaten leiden en het sorteren van stekken opgewicht toteengrotereuniformiteit vanhet eindprodukt. BijSaintpaulia was
er een verband tussen steksortering en teeltduur. Het toedienen van auxinen aan
Vriesea-wortels leidde niet tot groeiverbetering, maar werkte indegegeven concentraties negatief. Sorteren van bladstekken van Begonia toonde aan dat het positief
is stekken te sorteren opaantal en dikte. Naast uniformiteit en kwaliteit is ookgezondheid eenbelangrijk aspect bijuitgangsmateriaal. Hettoetsen vananjer- enFreesiaselecties op Fusariumgevoeligheid is het afgelopen jaar voortgezet. In samenwerkingmetanderen isgezochtnaaroorzakenvoorverschilingevoeligheidvooraantasting door mineervlieg bij chrysanten. Dit project wordt elders voortgezet. Er is
een begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheid ominjong plantmateriaal het al of niet aanwezig zijn van schimmelinfecties aan te tonen. Dit vindt plaats
met Fusarium bij Cyclamen.
Bijhetweefselkweekonderzoek isverdergewerktaandemethodiekontwikkelingvoor
Cyclamen.Hetbleeknognietmogelijk hiervooreengoede,algemeentoepasbaremethodiek te beschrijven. Daarnaast isereenbegingemaakt metweefselkweek bijCa18
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Er iseenbegin gemaaktmetweefselkweek-vermeerdering bij Calathea.
lathea ornata en Calathea makoyana. Het grote probleem bij dit gewas ligt vooral
in de ontsmetting van het uitgangsmateriaal. De eerste planten zijn opgepot. Een aantal
gewassen kunnen tot nu toe niet via weefselkweek vermeerderd worden, doordat de
weefsels toxische stoffen afscheiden. Aan dit probleem is gewerkt bij Delphinium.
Het bleek mogelijk om hierin een doorbraak te bereiken door bij dit gewas toch weefselkweekplantjes te verkrijgen. Daarnaast is er gewerkt aan een analyse van deze
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uitscheidingsprodukten. In een ander project vindt onderzoek plaats naar het snel
onderkennen van mutaties bij weefselkweekvermeerdering. Dit vindt plaats met Begonia. Diverse technieken worden hierbij uitgeprobeerd.
Aan sortimentsverbreding is gewerkt binnen het project Vernieuwing sortiment en
gebruikswaardeonderzoek. Een aantal Australische gewassen is beoordeeld op hun
mogelijkheden voor Nederlandse teeltomstandigheden. Van de geslachten Anigozanthos en Actinodium is materiaal uitgegeven, van andere zal in 1989 uitgifte plaatsvinden.
Het beoordelingsonderzoek van nieuwe rassen heeft plaatsgevonden bij Alstroemeria, anjer, Anthurium en roos. Daar bepaalde raseigenschappen van essentieel belang zijn bij de rasbeoordeling, zoals houdbaarheid, is er voor Gerbera een referentietoets ontwikkeld, volgens welke methode nieuwe rassen allereerst op deze eigenschappen beoordeeld worden alvorens ze verder in het onderzoek worden opgenomen. Bij potplanten is er een begin gemaakt met onderzoek naar een methode om
rasverschillen snel en efficiënt te toetsen. De nadruk hierbij ligt op transport en houdbaarheidsaspecten.
Naoogst
Binnen de kerngroep Naoogst heeft onderzoek plaatsgevonden naar processen die
in sterke mate bepalend zijn voor een goede houdbaarheid. Het onderzoek richtte
zich hierbij op bloemknopopening bij roos en Freesia, en de waterbalans bij snijbloemen en potplanten. Bij de roos 'Madeion' kon de bloemknopopening niet gegarandeerd worden door onbelemmerde wateropname of vermindering van de verdamping.
Het onderzoek zal zich hierbij meer gaan richten op veranderingen in de bloem zelf
als osmatische waarden, ionen-lekkage, koolhydraatgehalten.
Bij Freesia is nagegaan of verschil in bloeiresultaten na voorbehandeling met STS
verklaard konden worden door verschil in opgenomen hoeveelheid. Dit bleek niet het
geval. Ook toevoeging van suiker en/of GA, verbeterde het resultaat niet. De bloeiduur van de individuele bloemen kon door toediening van benzyladenine worden verlengd, maar het bloeipercentage kon niet worden verhoogd. Ook bij dit gewas zal
verder gezocht worden naar verbanden tussen fysiologische parameters en bloeipercentage. Tevens wordt er gekeken naar verschillen tussen gebruikte knollen en teler.
Het verloop van de waterbalans tijdens het vaasleven is bekeken bij chrysant, sering, Astilbe en roos. Bij chrysant bleek assimilatiebelichting geen negatieve invloed
te hebben. Wel bleek opnieuw de invloed van de afsnijhoogte op de wateropname.
Bij 'Cassa' werd waargenomen dat niet alleen de mate van uitdroging, maar ook de
tijd van droogliggen duidelijk invloed heeft op de wateropname daarna. Zware takken bleken steeds meer last te hebben van een negatieve waterbalans dan lichte.
Bij sering neemt de stengelweerstand voor watertransport tijdens het vaasleven toe.
Hierbij bleek dat vooral de weerstand op het grensvlak water-lucht erg hoog is. Bovendien lijkt de stengelweerstand na de oogst gemeten, met het vorderen van het
trekseizoen toe te nemen.
Bij Astilbe treedt er vooral na droge bewaring een sterk negatieve waterbalans op
tijdens het vaasleven. Voorbehandelen met Agral bevorderde de wateropname na
transportsimulatie en verbeterde de houdbaarheid.
Om de invloed van droogtestress bij potplanten te kunnen bepalen, is er onderzoek
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Houdbaarheidsproeven bijseringdoor Ing.E.Ch. Sytsema-Kalkman.
uitgevoerd naar meetmethodieken om de vochtspanning in de plant te meten. Dit onderzoek wordt voortgezet.
Voor het ontwikkelen van toetsmethoden om de inwendige kwaliteit van snijbloemen en potplanten te meten is het belangrijk om houdbaarheidsverschillen te kunnen forceren. Bij dubbelbloemige Begoniarassen vindt onderzoek plaats om na te gaan
of bloem- en knopval die bij aflevering in herfst en winter optreedt na transportsimulatie, in dezelfde mate maar versneld kan worden opgewekt door ethyleenbegassing.
Met enkele snijbloemen wordt nagegaan of kwaliteitsverschillen duidelijker tot
uiting komen als de uitbloei bij verschillende lichtintensiteiten plaatsvindt.
Als de inwendige kwaliteit van een produkt verschilt moet men weten waaraan dit
bepaald kan worden. Bij tulpen treedt er door droge bewaring kwaliteitsverlies op
die bij de uitbloei tot uiting komt. De schade is groter naarmate de uitdroging sterker is of de bewaarperiode langer. Er is geprobeerd deze schade in verband te brengen met een groot aantal parameters, maar er kon geen duidelijk verband worden
aangetoond.
Bij roos is nagegaan of de op het Sprenger Instituut ontwikkelde zetmeeltoets bruikbaar is om de versheid van geoogste rozen aan te tonen. Bij de meeste onderzochte
cultivars was het mogelijk aan te tonen of de bloemen bewaard waren of niet. Dit
bleek echter niet steeds te correleren met de houdbaarheid. Als mogelijk kwaliteitskenmerk bij lelie is gekeken naar de activiteit van het enzym invertase. Hieruit bleek
dat de activiteit van dit enzym niet zonder meer een maat is voor de kwaliteit.
Teeltfactoren kunnen invloed uitoefenen op de houdbaarheid. Dit bleek ook bij toe21
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Onderzoek naar bloem- en knopval bij dubbelbloemige Begonia, uitgevoerd door Ir. A. van Dijk.

passing van assimilatiebelichting bij roos, waardoor een negatieve invloed op het
vaasleven werd geconstateerd. Eerste onderzoekingen toonden aan dat de oorzaak
vooral gezocht moet worden in beïnvloeding van de waterbalans.
Hibiscus wordt tijdens de teelt enkele malen geremd met CCC om de planten vol22

doende kort te houden. Uit proeven bleek dat het gebruik van CCC de knopval bij
Hibiscus na een donkerperiode niet stimuleert.
BijFreesia bestaat reedsgeruime tijd devraagofvoorbehandeling met STSverplicht
gesteld moet worden of niet. Uit onderzoek bleek dat voorbehandelen een positieve
invloed kan hebben op vaasleven en bloeipercentage, maar dat het effect sterk afhankelijk isvan de cultivar. Ditzelfde geldt ook voor de negatieve invloed van ethyleen (1ppm), wat voor een groot deel voorkomen dan worden door voorbehandelen
met STS.
Tijdens de afzet en het transport van bloemen en planten is de kans op Botrytisaantasting vrijgroot. Erisnagegaan ofhet mogelijk ismet behulpvan luchtionisatorenaanwezige schimmelsporten tedoden.Ditbleekwelmogelijk wanneer desporen
zich in de ruimte bevinden, maar niet als zij op de bloemen aanwezig waren.
Binnen het ketenonderzoek van de VBN/VGB is er onderzoek uitgevoerd aan zogenaamde signaalpartijen. Hierbij werd bij een rozen- en Gerberacultivar bepaald in
welkefase vandeafzetketen dehoudbaarheid het sterkst beïnvloed wordt. Bijbeide
gewassen bleken er duidelijk herkomstverschillen (teler) op te treden. Bij Gerbera
lijkenna-oogsthandelingen,dushettraject teler-veiling,dehoudbaarheid sterktebeïnvloeden.
Door een Amerikaanse gastmedewerker, prof. T.A. Nell uit Florida, is de invloed
van temperatuur en lengte van de transportperiode onderzocht op een groot aantal
bloeiende potplanten. Daarnaast is ook de invloed van de lichtintensiteit tijdens de
uitbloeiperiode bestudeerd.
Een onderzoek dat zowel betrekking had op bewaring, aanvoerspreiding en houdbaarheid iseenuitgevoerdeproef metlangdurigebewaringvaningevroren Forsythiatakken. Hieruit bleek dat het mogelijk istotjaarrond-aanvoer te komen zonder duidelijk kwaliteitsverlies.
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AFDELING VAKTECHNISCHE ONDERZOEKONDERSTEUNING
Dr.Ir. R.D. W o i t t i e z
Middels de aanwezigheid van de respectievelijke kerngroepen Uitgangsmateriaal,
Teeltoptimalisering en Naoogst is duidelijk dat het PBN (Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland) in zijn onderzoek de hele bloemisterijbedrijfskolom ondersteunt.
Met betrekking tot allerlei problemen welke aangepakt worden in het PBN wordt
dus gekeken wat de betekenis van deze problemen en hun mogelijke oplossingen is
op het niveau van de verschillende schakels in de keten. De houdbaarheid van Gerbera wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door een juiste en hygiënische behandeling na het oogsten, maar ook door de wijze van telen en vooral ook door de cultivar.
De problematiek waar de kerngroepen Uitgangsmateriaal, Teeltoptimalisering en Naoogst zich mee bezig houden, is er dus een van inzet van gewas (plantmateriaal) en
de voor het gewas juiste produktieomstandigheden voor, in en na de teeltfase. Deze
ketengerichte aanpak van voor het gewasjuiste produktieomstandigheden vraagt voor
de praktijk om een analyse en vertaling intermen van economische en bedrijfskundige betekenis. Met onderzoek van deze aspecten houdt de bedrijfskundig gerichte economengroep zich bezig. Gewasbeschermingsaspecten die van belang zijn voor een
optimale produktie door de keten heen worden onderzocht in de kerngroep Gewasbescherming. De Gewasbeschermingsgroep en de Economengroep houden zich dus
beide bezig met een meer vakgerichte benadering van problematieken betreffende
produktie. Veel van het vakgerichte onderzoek zoals dat binnen de afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning gebeurt vindt plaats in nauwe samenwerking met
de Instituten. Deze nauwe samenwerking komt onder andere in het personele vlak
tot uiting door de aanwezigheid van onderzoekers die vanuit de Instituten gedetacheerd zijn op het PBN.
De afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning kent twee onderzoekgroepen,
te weten de kerngroep Gewasbescherming en de Economengroep.
Kerngroep gewasbescherming
De kerngroep Gewasbescherming heeft in 1988 op vrijwel volledige sterkte onderzoek kunnen doen. De kerngroep heeft in 1988 slechts een personele mutatie ondervonden, die overigens niet onverwacht kwam: de terugtrekking van de op het PBN
gedetacheerde IPO-virusdeskundige, Ir. F. Hakkaart. De heer Hakkaart, toen al
ernstig ziek, is op 23 augustus 1988 overleden. Het IPO en het PBN hebben door
zijn heengaan een waardevol en deskundig onderzoeker verloren. Opvolging vanuit
het IPO heeft niet plaatsgehad. Vermeldenswaard is tevens het feit dat Ir. J. Fransen in 1988 haar doctorstitel in Wageningen in ontvangst heeft mogen nemen.
In 1988 heeft de kerngroep Gewasbescherming zijn onderzoek op het gebied van bescherming van bloemisterijgewassen tegen virussen, bacteriën, schimmels, aaltjes,
insekten en mijten langs een vijftal lijnen voortgezet. Binnen het project 'Interactie
tussen plant en belager' is het onderzoek ondergebracht naar epidemiologische aspecten van schimmels en bacteriën en naar populatiedynamische aspecten van insekten,
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ViroloogIr.F.Hakkaart overleedop23 augustus 1988naeen ernstige ziekte op 58-jarige leeftijd.
mijten en nematoden. Door de betere kennis van de ontwikkeling van plagen en ziekten
die dit project oplevert, kan op een betere wijze aantasting worden voorkomen. Het
onderzoek in dit project, te kenschetsen als inventariserend en analyserend achtergrondonderzoek, levert de basis om tot optimale biologische, fysische, teeltkundige
en chemische bescherming van het gewas te komen. Mede in het kader van de milieuproblematiek, een in 1988 nadrukkelijk onderkend probleemveld, is dit een belangrijke onderzoekslijn. In 1988isgewerkt aan Botrytisverspreiding in de kas, alweer
aan Fusarium in anjer, aaltjes bij ondermeer roos, Alstroemeria, en verspreiding van
schimmels in eb/vloed-systemen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de tweede onderzoekslijn, die van het project 'Biologische bestrijding'. Hierbij gaat het om het gebruiken van organismen (natuurlijke vijanden) die er toe bijdragen dat ziekten en plagen tegengewerkt worden. In de
bloemisterij is hiermee slechts op kleine schaal resultaat geboekt. Het moge duidelijk zijn dat deze onderzoekslijn ook van betekenis is in het kader van de terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het isoverigens een onderzoek
van lange adem waarvan op korte termijn geen allesomvattende resultaten verwacht
mogen worden, maar wat toch een wezenlijke gewasbeschermende bijdrage zal hebben. In 1988 is gewerkt aan de mogelijke inzet van schimmels die tegen Fusarium
bij anjer effectief zijn, en aan de effectiviteit van sluipwespen tegen witte vlieg in
Gerbera en Bouvardia, evenals aan de effectiviteit van roofmijten tegen kasspint.
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Botrytis in bloemblaadjes van roos.

De derde onderzoekslijn die binnen de kerngroep in 1988 verder is uitgewerkt, is
die van het project 'Optimalisering Gewasbescherming in relatie tot Teelt'. Hierbij
gaat de aandacht vooral uit naar de wijze en mate waarop bestrijdingsmiddelen verantwoord ter bestrijding van ziekten en plagen ingezet kunnen worden. Bestrijdingsproeven van onder meer Gloeosporium cyclaminis bij Cyclamen, van insekten
in zomerbloemen en van aaltjes in roos, Bouvardia en Anthurium hebben in 1988plaatsgevonden.
De vierde en vijfde onderzoekslijnen richten zich op respectievelijk de naoogst en
vooroogstfase. Gewasbeschermingskundig onderzoek in de naoogstfase vindt plaats
binnen het deelproject 'Voorkomen van Botrytis cinerea in de naoogstfase'. Met name de effectiviteit van luchtionisatoren tegen Botrytis heeft in 1988 veel aandacht
gekregen. De gewasbeschermingskundige aandacht in de vooroogstfase heeft vorm
gekregen in het project 'Gezondheid uitgangsmateriaal'. Binnen dit project heeft in
1988 de toetsing van een aantal Freesia- en anjercultivars op hun resistentie tegen
schimmelaantasting plaatsgevonden, alsmede ontsmetting van Cyclamenzaad en elektroforetische toetsing van anjer op aanwezigheid van Fusarium.
Economengroep
Deze groep onderzoekers, gericht op integrale bedrijfskundige benadering van de bloemisterij, is ontstaan door samensmelting van twee kerngroepen (Produktiefactoren
en Bedrijfssynthese). Binnen de economengroep, een naam die het bedrijfskundig
karakter eigenlijk niet voldoende aangeeft, heeft in 1988 een personele mutatie plaatsgevonden: Ing. C. Uitermark heeft als technisch onderzoeker de plaats ingenomen
van Ing. A. Paneras, die vanuit het PBN naar de voorlichting is doorgestroomd.
Het bedrijfskundig onderzoek zoals dat binnen de economengroep plaatsvindt strekt
zichuit over alle bedrijfsmatige in geld waardeerbare, activiteiten. Voor het bedrijfskundig onderzoek op het PBN gelden echter enkele beperkingen. Het werkgebied
is beperkt tot de sector sierteelt met als zwaartepunt de bloemisterij. Het werkterrein richt zich op bedrijven binnen de sector en op de sector als totaal.
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Proef met luchtionisator tegen Botrytis bij Gerbera.

Het onderzoek heeft tot doel het functioneren van de bedrijven te verbeteren in
economisch-bedrijfskundige zin, zowel op kortere termijn door mogelijkheden voor
meer optimale inzet van productiemiddelen aan te geven, als op langere termijn door
het perspectief te schetsen van 'nieuwe' produkten en produktiemiddelen, waarbij
de milieuaspecten een belangrijke randvoorwaarde zijn. De doelgroep omvat de gehele bedrijfskolom. Gezien de specialisatie binnen de sierteelt omvat dit de volgende
bedrijfstypen: vermeerderingsbedrijven, produktiebedrijven, afzetcooperaties en grooten detailhandelsbedrijven. Met de proefstations voor de bloembollenteelt, de boomkwekerij en de tuinbouw onder glas (resp. LBO-Lisse, PB-Boskoop en PTG-Naaldwijk)
vindt overleg plaats ten aanzien van onderlinge afstemming van de onderzoekprogramma's.
Het vele onderzoek dat de economengroep doet isals volgt samen te vatten: Optimalisering van de combinatie ordening, bestuur en beheer opbloemisterijbedrijven. Daarbij strekt de aandacht van het onderzoek zich uit van afzet van produkten, via
produktontwikkeling, automatisering, mechanisering, specialisering versus flexibiliteit en milieu-ontziende produktiesystemen tot bedrijfsplanning en management. Een
belangrijke en aan ander onderzoek richtinggevende taak van de economengroep is
het economisch/bedrijfskundig berekenen (vooraf en achteraf) van de betekenis van
problemen en perspectieven. Hierdoor wordt onderbouwing geleverd van keuzen die
onderzoek, voorlichting en praktijk moeten maken. Het onderzoek binnen de economengroep is langs vijf onderzoekslijnen georganiseerd.
De eerste onderzoekslijn waar een deel van de aandacht van de economengroep in
1988 aan besteed is valt binnen het project 'Automatisering en Mechanisering Teelt'.
De kwaliteit van het produkt en het produktieproces (onder meer arbeid) in de bloemisterij kan verbeterd worden door een meer gecontroleerde wijze van produceren.
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Automatisering en mechanisering spelen hierbij een grote rol. Een belangrijke voorwaarde voor automatisering is een gelijkmatig produkt en produktieproces. Er ontstaat een geïntegreerd produktieproces, wanneer teelt, transport en bewerkingen goed
op elkaar aansluiten. Een dergelijk systeem gecombineerd met een nauwkeurige definitie van het te produceren produkt in alle stadia van bewerking, vormt de basis
van de industriële teelt. Bij enkele soorten potplanten is het geautomatiseerde teeltproces al realiteit, bij de meeste echter nog niet. Ook bij de snijbloementeelt verkeert
automatisering van het produktieproces pas in een beginfase. In 1988 is daarom veel
aandacht uitgegaan naar mogelijkheden tot mechanisering en automatisering van de
teelt van met name potplanten onder de voorwaarde van verbetering van de werkomstandigheden en de kwaliteit van het produktieproces en de produkten. Concreet
heeft die aandacht zich toegespitst op kwaliteitsnormen bij potplanten, aan de hand
waarvan gesorteerd kan worden, op teeltsystemen voor potplanten die in de gehele
kas vrijwel gelijke teeltomstandigheden opleveren en op computermodellen, waarmee de logistiek (het transport onder meer) binnen een potplantenkas geoptimaliseerd
kan worden.
Binnen het project 'Informatiemodel Glastuinbouw', een tweede aandachtslijn, heeft
de aandacht in 1988 zich gericht op het vastleggen van de relevante informatiestromen voor de diverse te nemen beslissingen, gebaseerd op de reeds bestaande kennis.
Dit zowel ten aanzien van de produktie en de planning als de evaluatie ophet glastuinbouwbedrijf. Daarnaast behoorde ook het (waar mogelijk) uniformeren en systematisch in kaart brengen van deze kennis, zowelten aanzien van de vastlegging (definities)
als ten aanzien van het gebruik (rekenregels) tot het doel van het project. Het project
heeft in 1988 een afrondende fase bereikt en zal in 1989 beëindigd worden middels
een aantal publikaties.
De derde onderzoekslijn binnen de economengroep isgevat inhet project 'Bedrijfsplanning'. Het onderzoek binnen dit project heeft zich in 1988 met name op de middellange termijnplanning gericht. Uitgangspunt is dat de mogelijkheden om het
glastuinbouw-bedrijf te sturen toenemen en dat er meer bruikbare teelttechnische,
technische en organisatorische kennis beschikbaar komt, waardoor de besluitvorming
complexer wordt. In het project bedrijfsplanning wordt mede richting gegeven aan
het besluitvormingsproces van de ondernemer in de glastuinbouw. Dit door het analyseren, ontwerpen en bouwen van beslissingsmodellen ter ondersteuning van de planning, gebaseerd op geselecteerde al dan niet aangepaste technieken.
In 1988 is een begin gemaakt met een arbeidsbegrotingsmodel en is een model ontwikkeld voor afweging van investeringen bij roos, rekening houdend met de produktieafname bij vorderende leeftijd van het gewas.
Binnen de vierde onderzoekslijn, het project 'Evaluatie produktiemethoden', vindt
de evaluatie plaats van diverse produktiemethoden, waardoor inzicht wordt verkregen in het effect van een produktiemethode op het bedrijfsresultaat. Meer inzicht
zal ertoe leiden dat ondernemers beter richting kunnen geven aan hun bedrijfsopzet
en bedrijfsvoering, waardoor de bedrijfsresultaten structureel kunnen worden verbeterd. Tevens bestaan er onmiskenbaar raakvlakken met andere onderzoeksvelden
op zowel teelttechnisch als economisch gebied. Juist omdat het onderzoek in dit project het gehele bedrijf of een groot gedeelte daarvan omvat, biedt het aanknopingspunten voor en geeft het richting aan verder onderzoek op zowel teelttechnisch als
economisch terrein. Met name een brede opzet van bedrijfsvergelijkend onderzoek
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bij Ficus heeft in 1988 veel aandacht gekregen. De verwachting is dat hierdoor zicht
verworven wordt op het belang van bedrijfsfactoren met betrekking tot de bedrijfsresultaten.
Binnen de economengroep gaat in de vijfde onderzoekslijn, het project 'Evaluatie Produkt', de aandacht met name uit naar het produkt, zijn eigenschappen en de marktsituatie rondom dit produkt. Voor Begonia is in 1988 het onderzoek tot objectieve
definiëring van produkteigenschappen gekomen. Ook voor andere produkten zal dit
gaan geschieden, om op die wijze tot een objectief gedefinieerd eindprodukt te komen. Voorspelling van omzetontwikkeling op basis van een levenscyclus heeft in 1988
met name voor rozen meer inzicht gegeven in de marktontwikkelingen. Ook voor andere gewassen is deze techniek toepasbaar gebleken.
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AFDELING BEDRIJF
J.W. de Vries
De afdeling Bedrijf bestaat uit een:
- sectie potplanten, perkplanten en buitenbloemen
- sectie snijbloemen
- sectie bedrijfstechniek
- assistentengroep
De vacatures van 1987 zijn in 1988 allemaal vervuld, zodat de afdeling volledig op
sterkte kwam.
Met name binnen de twee teelttechnische secties is gewerkt aan de veranderingen
die 1987 met zich meebracht.
Er is een zodanige structuur gecreëerd dat een ieder een eigen taak heeft zonder dat
de continuïteit van de verzorging van de gewassen in het geding komt. De gewasverzorging is in 1988 weer geen eenvoudige taak geweest, mede veroorzaakt door de
grote diversiteit aan gewassen en de verschillende doelstellingen van de proeven.
Binnen de afdeling is veel aandacht besteed aan het terugdringen van het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen. Waar het mogelijk was, is een biologische bestrijding toegepast.
Veel tijd en zorg is met name door de sectie bedrijfstechniek besteedt aan de technische staat van de outillage. Doordat de technische staat van een groot aantal kasafdelingen en cellen verouderd is, is in 1988 gewerkt aan een inventarisatie van
problemen. Dit heeft geresulteerd in een lijst, genaamd 'technische projecten in bewerking'.
De assistenten zijn voor het eerst dit jaar op jaarbasis toebedeeld aan de kerngroepen binnen de onderzoekafdelingen. Het voordeel van het werken opjaarbasis is dat
een maximale flexibiliteit gewaarborgd blijft.
Behalve dat de afdeling Bedrijf zich bezighoudt met het ondersteunen van de proeven heeft zij ook een aktieve rol in het eigen maken van het telen van nog onbekende
gewassen. De teelt van Bouvardia op steenwol en de teelt van een aantal potplanten
zijn hier goede voorbeelden van.
Omdat de nieuwbouw Kastanjelaan opzich laat wachten isbesloten om ook hier weer
volop onderzoek te gaan doen. Omdat de outillage verouderd is worden hier grootschalige, voornamelijk bemestingsproeven, met potplanten uitgevoerd.
Het telen in de volle grond verliest steeds meer terrein. Voor de afdeling Bedrijf houdt
dit consequenties in. Steeds meer onderzoek gebeurt op substraat en waar mogelijk
wordt gerecirculeerd. Voor deze afdeling betekent dit een extra taak: het controleren en corrigeren van de voedingsoplossingen is zeker geen eenvoudige taak, gezien
de hoeveelheid proeven.
Werken aan het bewustwordingsproces ten aanzien van milieu, wat meer is dan het
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Onder meerhettelen vanBouvardia op steenwol moest deafdelingBedrijfzicheigen maken.
terugdringen van chemische middelen, staat bij 'Bedrijf' hoog in het vaandel. Een
goed voorbeeld is het gescheiden afvoeren van bedrijfsafval en chemisch afval. Bij
het chemisch afval wordt bekeken wat voor hergebruik in aanmerking komt.
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STAFAFDELING INFORMATICA
P.J. Kersch
Voor de stafafdeling Informatici is 1988 een stormachtig jaar geweest. Naast de introductie van een nieuw afdelingshoofd, heeft ook wat de statistische ondersteuning aangaat een personele wijziging plaatsgevonden. Tot november 1988 werd het PBN op
statistisch vlak ondersteund door Michiel Jansen (Groep Landbouw Wiskunde). In de
jaren dat Michiel het Proefstation ondersteuning heeft geleverd, heeft hij samen met
de PBN-statisticus Adrie Verlind een belangrijke bijdrage geleverd aan de statistische
begeleiding en -opleiding van de proefstation-medewerkers. Vanaf november 1988 zorgt
Magriet Stapel voor de statistische begeleiding van het proefstation vanuit de Groep
Landbouw Wiskunde.
Aan de hand van het door de SITU en Proefstations samengestelde informatiemodel
kasklimaat hebben de automatisering en de integratie proces/administratieve automatisering zich in 1988 sterk ontwikkeld.
De in 1987 geïnstalleerde computerconfiguratie ten behoeve van kasklimaatregeling
is verder uitgebreid en voorbereid op de ontwikkelingen in de komende jaren. Door
gebruik te maken van industriële componenten is het systeem in hoge mate flexibel
en betrouwbaar geworden.
De aansturing van de computers ten behoeve van de nieuwbouw Kastanjelaan
(1989/1990) is in 1988 voorbereid en zal geïntegreerd worden in de huidige computerconfiguratie.

Proeftuinonderzoekers volgen de AROC-opleiding.
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Ook de ontwikkelingen op gebied van de administratieve automatisering hebben niet
stil gestaan. In dit jaar heeft de datacommunicatie een grote stap voorwaarts gemaakt.
De installatie van een professioneel netwerk voor zowel de administratieve als voor
de procesautomatisering heeft veel werk gekost, doch resultaten zijn in 1988 ook duidelijk zichtbaar geworden. De mogelijkheden voor medewerkers van het PBN om gebruik te maken van geautomatiseerde hulpmiddelen zijn duidelijk groter geworden.
Meer en intensiever gebruik van zowel centrale computer als decentrale computers
is hiervan het gevolg. Dit heeft geresulteerd in onder meer de aanschaf van een Micro
VAX II computer, enige Personal Computers, Dataloggers en terminals.
Het in 1987opgestarte AROC-project, welke ineerste instantie een automatiseringsproject was voor de regionale onderzoekcentra, is in 1988 aangepast tot een project voor
ondersteuning van het onderzoek op ROC's en proefstations. Een groot deel van de
programmatuur voor AROC is in 1988ontwikkeld en getest. De resultaten zijn zo goed,
dat twee opleiders voor dit project zijn aangesteld om in 1989 de onderzoekers op de
ROC's met de programmatuur vertrouwd te maken, zodat dit hulpmiddel zo snel mogelijk in het onderzoek ingepast kan worden. Daarnaast worden ook de Proefstationmedewerkers vertrouwd gemaakt met AROC.
Net als in andere overheidsinstellingen en particuliere bedrijven zal ook op het PBN
de informatica/telematica de komende jaren een belangrijke rol spelen. Om deze nieuwe technologieën beheersbaar te maken voor het Proefstation is eind 1988 een begin
gemaakt met een ISP-project (Information Strategy Planning). Het doel van dit project is te komen tot een analyse van de informatiestromen en infrastructuren binnen
het proefstation en van hieruit aanbevelingen te doen voor verbeteringen naar de toekomst. De ondernemingsdoelstellingen en strategieën staan daarbij centraal. De verwachting is dat in mei 1989 de eerste fase van dit project kan worden afgerond.
Tevens zullen de komende jaren verschillende projecten worden opgestart die de technische infrastructuur voor het proefstation moeten waarborgen in de jaren negentig,
zowel in bestaande als in nieuwbouw situaties. Dit zal ook vanuit de stafafdeling veel
kennis, tijd en middelen vragen. Een gedeelte van het voorwerk daartoe heeft in 1988
plaatsgevonden.
Naast de bovenstaande activiteiten heeft de stafafdeling Informatica verschillende activiteiten op het vlak van de onderzoekprogrammering ontplooid. In 1988 is de vormgeving van het informatie-management voor interne en externe doeleinden verder
ontwikkeld. Zozijn mappen met informatie over lopend en afgerond onderzoek tijdens
voorlichtingsdagen uitgegeven, is meegewerkt aan het verschijnen van een overzicht
van het bloemisterijonderzoek in het Vakblad voor de Bloemisterij en iseen stap voorwaarts gemaakt in het zichtbaar maken van de besteding van onderzoeksgelden voor
het management van het PBN. Ook hoort het verschijnen van het maandverslag van
het PBN voor onderzoekers, management, bestuurders en praktijk bij dit informatiemanagement. In het maandverslag staan de proeven beschreven die in de afgelopen
maand zijn gestart of afgerond, evenals de verschenen publikaties. Hieruit zijn doel,
werkwijze en/of conclusies van het onderzoek af te leiden. In 1988 is nadrukkelijk gekeken naar de inhoud en vormgeving van het maandverslag. Dit zal in 1989 leiden tot
een vriendelijker en aantrekkelijker maandverslag. Om deze informatie-management
activiteiten te ondersteunen en beheersbaar te maken is programmatuur ontwikkeld
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enoperationeelgeworden onder denaam RITS(ResearchInformation ToolS).In 1989
zal deze applicatie verder uitgebouwd worden.
Daarnaast isvanuit deonderzoekprogrammerings-coördinatieeengrote ondersteuning
geleverd bij het tot stand komen van het globale en uiteindelijke onderzoekprogramma van PBN en ROC's en de bijbehorende begroting voor het PBN.
Tenslotte isvanuit decoördinerende roleen niet geringe bijdrage geleverd ophetgebied van dePR-activiteiten. PR-activiteiten van het PBN in 1988waren onder andere
deelname aan devaktentoonstelling, organisatie van open dagen en deproduktie van
eenbezoekersgids. Eind 1988iseenaanvanggemaakt methet opstellenvaneenmarketingplan om deze huidige en toekomstige PR-activiteiten op elkaar af te stemmen
entekomen tot eenprioriteitstelling. Dit zalin 1989afgerond worden. Met hetvormgevenvaneenpublikatiebeleid eneenbetere beheersingvanhetdoenverschijnen van
publikaties overonderzoek isin 1988,insamenwerking met het CAD-B,een aanvang
gemaakt.
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AFDELING ALGEMENE ZAKEN
A. van der Linden
De afdeling Algemene Zaken heeft in het jaar 1988 te maken gehad met langdurig
zieken en wisseling in personeelsbezetting. De laatste maanden heeft een en ander
zich gelukkig gestabiliseerd. Daardoor kon de werkdruk teruggebracht worden tot
een meer aanvaardbaar niveau. Het aanstellen, medio mei 1988, van een part-time
secretaresse bij het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij heeft
daartoe ook bijgedragen.
Ook in 1988 werd van de mediatheek, als ondersteunende afdeling, veelvuldig gebruik gemaakt door onderzoekers, voorlichters, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Zo werden er 641 publikaties (boeken, brochures en rapporten) en 2550 dia's uitgeleend aan circa 500 personen uit onderzoek, voorlichting, onderwijs en ingeringe mate
aan mensen uit het bedrijfsleven.
Via het interbibliothecair leenverkeer werden 361 aanvragen bij andere bibliotheken
geplaatst, terwijl de mediatheek van het PBN 54 verzoeken heeft ontvangen.

Naast Corrie de Boer is nu ookMarjan van Oorde in deeltijdfunctie als mediathecaris werkzaam.
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Ten behoeve van de telers werden in 1988 vele artikelen vanuit onderzoek en voorlichting bewerkt en fotografisch ondersteund voor plaatsing in onder meer het Vakblad voor de Bloemisterij, Oogst, Bloemenkrant en Veilingbladen. In 1988 zijn weer
vele nieuwe rapporten verschenen van het PBN en nieuwe of herschreven teeltbrochures van het Consulentschap inAlgemene Dienst voor de Bloemisterij. De belangstelling voor deze rapporten en brochures, uit binnen- en buitenland, isverheugend groot,
veel groter dan in voorgaande jaren. Een lijst van verschenen rapporten en brochures treft u elders in dit Jaarverslag aan.
De rubriek Onderzoekvaria verscheen regelmatig in het Vakblad voor de Bloemisterij, evenals de rubriek 'Even Noteren' van de voorlichting. Beide rubrieken worden
door medewerkers van de afdeling Algemene Zaken gecoördineerd en verwerkt.
In 1988 werd, in het kader van de Vaktentoonstelling en bedoeld als inleiding bij rondleidingen, een nieuwe dia-serie samengesteld over het PBN in het Nederlands, Engels en Duits.
Ondanks de beperkte financiële ruimte kon dit jaar geld vrijgemaakt worden voor
vernieuwing, c.q. modernisering van de afdeling fotografie.
Het onderzoek van het Proefstation voor de Bloemisterij mag zich verheugen in een
grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Ook dit jaar werden weer honderden
bezoekers rondgeleid. Alleen al tijdens de Vaktentoonstelling circa 500 personen. De
bezoekers kwamen uit een 25-tal landen. Ten behoeve van bezoekers is een gids samengesteld, in het Nederlandse en Engels, voorzien van een plattegrond van het PBN.
De gids is gratis te verkrijgen bij de receptie, evenals een folder in diverse talen.
De huishoudelijke dienst heeft ook dit jaar weer bijgedragen aan de goede gang van
zaken bij de vele vergaderingen en bijeenkomsten. De huisvesting van de medewerkers van het PBN is een blijvend probleem. Bij de in 1988 weer noodzakelijke interne verhuizingen heeft de huishoudelijke dienst zich verdienstelijk gemaakt.
De medewerkers van de afdeling Algemene Zaken hebben, vaak op de achtergrond,
een grote inzet getoond bij de uitoefening van de onmisbare ondersteunende taak
binnen het PBN.
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CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST VOOR DE
BLOEMISTERIJ
Ir. H.T.J. P e e l e n
Organisatie
a. Personeel
De personele bezetting van het CAD-B heeft in 1988 nogal wat wijzigingen ondergaan. Beide coördinatoren hebben de dienst verlaten. W. Jongenotter aanvaardde een
functie als Hoofd Sociaal-economische voorlichting bij de CBTB en G. Buys maakte
gebruik van de VUT-regeling. Ter gelegenheid van zijn afscheid uit de tuinbouwvoorlichting ontving G. Buys uit handen van de voorzitter van de NTS, de Heer G.
Moor, de zilveren NTS-speld. In de loop van 1988 konden de vacatures worden vervuld. G. Meeuwissen (voorheen Bedrijfstakdeskunige van het CAT Tiel)werd in november aangesteld met als aandachtsveld de potplantenteelt. Per 1 januari 1989 is
J. de Goey (voorheen voorlichter CT Naaldwijk) aangesteld met als aandachtsgebied
de snijbloemen.
Tevens werd in mei 1988 als secretaresse L. Janmaat (20 uur) aangesteld. Met daarnaast H. de Jong (ingenieur bedrijfssynthese) en H. Peelen (Consulent) is het CAD-B
voorlopig compleet.

Van links naar rechts:J. de Goey, L. Janmaat en G Meeuwissen.

37

VERSCHENENRAPPORTEN,VERSLAGENEN
PUBLIKATIESOVER1988
De verschenen rapporten, verslagen en artikelen over 1988 zijn op drie manieren opgenomen:
1. Op naam van het gewas
2. Op naam van de auteur
3. Op trefwoord

Gewas

Titel

Soort Rapportage

Acalypha
Achillea

Remproef Acalypha I
Afdekmaterialen vervroegen zomerbloeiende vaste
planten
Bloeivervroeging bij vaste
planten
Onkruidbestrijding bij zomerbloemen
Bloeispreiding bij Achillea
door eenvoudige maatregelen
Mineervliegbestrijding in
buiten bloeiende gewassen
voor snijbloemenproduktie
Onkruidbestrijding in een
sortiment vaste planten
voor snijbloemenproduktie

Proefverslag
Vakblad Bloemisterij 14

Afdekmaterialen vervroegen zomerbloeiende vaste
planten
Toetsing werkzame en fytotoxische grenzen van zilverthiosulfaat bij
zomerbloemen
Proefverslag waterbalans
zomerbloemen
Onkruidbestrijding bij zomerbloemen
Bloeivervroeging bij vaste
planten

Vakblad Bloemisterij 14

Afdekmaterialen vervroegen zomerbloeiende vaste
planten
Bloeivervroeging bij vaste
planten

Vakblad Bloemisterij 14

Aconitum

Alchemilla

40

Nr.

Pag.

53
Proefverslag
Proefverslag
Jaarverslag
Rijnsburg '87
Jaarverslag
Rijnsburg '87
Jaarverslag
Rijnsburg '87

53
Rapport

52

Proefverslag
Proefverslag
Proefverslag

53
Proefverslag

Gewas
Algemeen

Alstroemeria

Titel
Vervanging meerjarige gewassen economisch benaderen
Gevolgen assimilatiebelichting voor veilingprijs geanalyseerd
Meeropbrengsten door extra licht sterk afhankelijk
van cultivar
Vervanging van meerjarige
gewassen/plantopstanden
Mijten van het geslacht Tyrophagus als plaag in kasgewassen
De produktlevenscyclus
van tuinbouwprodukten
Bionomics of Eotetranychus
tiliarium and its Phytoseiid
predators
De Californische trips,
Frankliniella occidentalis,
een nieuwe schadelijke
tripssoort in de tuinbouw
onder glas in Nederland
Internationale bijeenkomst
over biologische bestrijding
van plagen in sierteeltgewassen in kasteelten
Internationaal Entomologisch Congres te Vancouver
Informatiemodel Bedrijfseconomisch Advies
Op weg naar een uniforme
klimaatregistratie
Normen voor operationeel
gebruik
Normen voor operationeel
gebruik, bijlagen

Soort Rapportage

Nr.

Pag.

Vakblad Bloemisterij 23
52/53
Vakblad Bloemisterij 32
46/47
Vakblad Bloemisterij 40
44/45
Rapport

63

Proefverslag
Oogst

6
48/49

Exp & appl
acarology

5

Entomol. berichten

9

Gewasbescherming

19

Gewasbescherming

93/94
19
220 e.v.

65/81

140/142

Bloeispreiding Alstroemeria Vakblad Bloemisterij 47
door keuze van winterbloeiende rassen
Gebruikswaarde onderzoek Rapport
72
Alstroemeria 1987 - 1988
Bloeispreiding bij Alstroe- Proefverslag
meria door grondkoeling

36/41

41

Gewas

Titel

Soort Rapportage

Ammi majus

Mineervliegbestrijding in
buitengeteelde gewassen
voor de snijbloemenproduktie
Onkruidbestrijding in eenjarige snijbloemen buiten

Jaarverslag
Rijnsburg '87

Anethum

Onkruidbestrijding in eenjarige snijbloemen buiten

Jaarverslag
Rijnsburg '87

Anjer

Roze steeds belangrijker
in anjersortiment
Anjerrassen worden steeds
resistenter
Fusarium dringt langs vele
wegen in anjerplant binnen
Fusarium en resistente
anjerrassen beïnvloeden
elkaar
Fusarium-onderzoek richt
zich op toepassingen in de
praktijk
Harttakteelt als
toetsmethode
Stekgewicht heeft positieve
invloed op oogst anjer
Nieuwe anjer-typen kleiner
en kleuriger van uitvoering
Watergeefstrategie rondom
de periode van de eerste
snee bij anjers op steenwol
Gebruikswaarde onderzoek
Anjer 1986 - 1987
Gebruikswaarde-onderzoek
anjer harttakteelt
Gebruikswaarde onderzoek
Anjer, overige typen
Invloed van uiterlijke en
meetbare eigenschappen
van anjerstek op de uniformiteit van de eerste snee
De invloed van diverse
voorbehandelingsmiddelen
op het vaasleven van de
Anjer
Proefverslag Signaalpartijen
Fytotoxiciteitsproef in

Vakblad Bloemisterij

42

Nr.

Pag.

Jaarverslag
Rijnsburg '87

9
24/29

Vakblad Bloemisterij 15
28/29
Vakblad Bloemisterij 15
32/33
Vakblad Bloemisterij 15
40/41
Vakblad Bloemisterij 15
48/49
Vakblad Bloemisterij 33
40/45
Vakblad Bloemisterij 35
50/51
Vakblad Bloemisterij 44
40/43
Rapport

49

Rapport

51

Rapport

60

Rapport

64

Rapport

71

Proefverslag

Proefverslag
Proefverslag

Gewas

Titel
Trosanjer op steenwol
Resistentie van anjer tegen
vaatziekten
Biologische bestrijding van
Fusarium oxysporum bij
anjer
Breeding for resistent varieties in the Netherlands
A review on fusarium-wilt
in carnations
Biological control of carnation wilt caused by Fusarium oxysporum F. sp.
dianthi in hydroponic
systems (ISOSH proceedings)
Invloed opkweekmethode,
cultivarkeuze en plantdichtheid op produktie en bloeivroegheid van anjer (buiten)

Anthurium

Anthuriumrassen met
perspectief
Weinig verschillen in produktie en kwaliteit bij Anthurium
Gebruikswaarde onderzoek
Anthurium andreanum l e
en 2e beoordeling 1984 1987
Vergelijking van drie
substraten en twee cultivars
bij Anthurium andreanum
Anthurium andreanum op
veen, steenwol en oasis
Gebruikswaarde-onderzoek
Anthurium

Soort Rapportage

Nr.

Pag.

Proefverslag
Proefverslag

Jaarverslag
Rijnsburg '87

Vakblad Bloemisterij 9
46/51
Vakblad Bloemisterij 27
58/59
Rapport

50

Rapport

67

Jaarverslag
Vleuten '87
Jaarverslag
Vleuten '87

Asclepias

Proefverslag waterbalans
zomerbloemen

Proefverslag

Aster

Daglengte stuurt bloei
Aster en Solidaster
Aster ericoides verovert
snel de snijbloemenmarkt
Invloed van daglengte op
ontwikkeling en bloei van
vaste planten

Vakblad Bloemisterij 26
36/37
Vakblad Bloemisterij 44
46/47
Rapport

55

43

Gewas

Astilbe

Australische
gewassen

Begonia

44

Titel

Soort Rapportage

Afzetontwikkelingen bij
Aster ericoides
Bloeibeïnvloeding middels
daglengte bij Aster ericoides

Rapport

Proefverslag waterbalans
zomerbloemen.
Onkruidbestrijding in een
sortiment vaste planten
voor snijbloemen produktie
Australische gewassen vernieuwen Hollands sortiment
Actinodium mogelijk een
nieuwe potplant
Oriëntatie met betrekking
tot de teelt- en gebruiksmogelijkheden van Parahebe
perfoliata
Kwaliteitsbeoordeling
Begonia
Tabletverwarming gunstig
voor microklimaat potplanten
Nieuwe systemen tabletverwarming nader onderzocht
Een middel geeft schade,
diverse geven residu in
Begonia
Tabletverwarming bij
Begonia beperkt toepasbaar
Visuele kenmerken van
kwaliteit Begonia vastgesteld
Assimilatiebelichting verhoogt kwaliteit en verkort
teeltduur
Marktvertroebeling bedreigt
toekomst Begonia
Toepassing van verschillende tablet- en vloerverwarmingsystemen
Begonia op verwarmde tabletten, teeltonderzoek,
houdbaarheid en kwaliteit

Nr.

Pag.

68

Jaarverslag
Rijnsburg '87
Proefverslag
Jaarverslag
Rijnsburg '87
Vakblad Bloemisterij 6
48/49
Vakblad Bloemisterij 33
39
Proefverslag

Intern Verslag

66

Vakblad Bloemisterij 4
68/69
Vakblad Bloemisterij 4
70/71
Vakblad Bloemisterij 32
42/43
Vakblad Bloemisterij 40
64/65/67
Vakblad Bloemisterij 40
68/69
Vakblad Bloemisterij 41
52/53
Vakblad Bloemisterij 45
36/37
Rapport

48

Rapport

65

Gewas

Titel

Soort Rapportage

Nr.

Pag.

Oriënterend onderzoek fyto- Proefverslag
toxiciteit bestrijdingsmiddelen tegen Bemisia tabaci op
Begonia
Begonia op verwarmde taProefverslag
bletten, houdbaarheid
Ethyleenbegassing bij
Proefverslag
Begonia
Proefverslag
Waterbalans potplanten,
proefverslag experiment I:
Begonia 'Schwabenland
rood'
Onderkennen mutaties
Jaarverslag
Begonia
COWT '86/'87
Bouvardia

Bromelia

Calathea

Start en hergroei Bouvardia Vakblad Bloemisterij 24
op steenwol blijven problematisch
Stadiumafhankelijke EC en Proefverslag
snoeimethode bij Bouvardia
op steenwol
Onderzoek naar bruikbaarProefverslag
heid insektengroeiregulatoren ter bestrijding witte
vlieg in Bouvardia
EC en snoei bij Bouvardia
Jaarverslag
op substraat
Vleuten '87

60/61

Spathiphyllum en Guzmania Vakblad Bloemisterij 49
geschikt voor tabletverwarming
Curatieve bestrijding Radopholus similis in Calathea
Methodiekontwikkeling
Marantaceae

56/59

Proefverslag
Jaarverslag
COWT '86/'87

Campanula

Toetsing werkzame en fytotoxische grenzen van zilverthiosulfaat bij
zomerbloemen

Rapport

Carthamus

Bloeispreiding bij Carthamus met behulp van dagverlenging
Colletotrichumbestrijding in
Carthamus
Mineervliegbestrijding in

Jaarverslag
Rijnsburg '87

52

Jaarverslag
Rijnsburg '87
Jaarverslag

45

Gewas

Centaurea

Titel

Soort Rapportage

buitenbloeiende gewassen
voor snijbloemenproduktie
Bemesting buitengeteelde
gewassen voor snijbloemenproduktie
Onkruidbestrijding in eenjarige snijbloemen buiten
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BROCHURES,RAPPORTENENVERSLAGEN
De volgende verslagen, brochures en rapporten (uitgaven Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij en Proefstations) zijn verkrijgbaar bij administratie van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer.
Teeltbrochures

No. Naam

Prijs
inclusief
verzendkosten
binnenl.

Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenl.

1988
1984
1988
1986
uitverk.
1989
1988
1987
1980
1986
1988

ƒ 17,50
/ 10,ƒ 17,50
ƒ 20,"

ƒ 25,-ƒ 17,50
ƒ 25,-ƒ 27,50

ƒ2 0 , ƒ 17,50
ƒ 35,-ƒ 7,50
/ 15,ƒ 17,50

ƒ 27,50
ƒ 25,-ƒ42,50
ƒ1 5 , "
ƒ 22,50
/ 25,--

1983
1988
1989
1987
1985
1987
1987
1988
1988
1988
1988

ƒ 6,~
ƒ 17,50
ƒ 17,50
/ 15,"
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 15,ƒ 17,50
ƒ 17,50
ƒ15ƒ 17,50

ƒ 12,50
ƒ 25,-ƒ 25,-ƒ 22,50
ƒ 20,"
ƒ 20,00
ƒ 22,50
ƒ 25,-ƒ 25,-ƒ22,50
ƒ 25,--

1986
1986
1986
1987
1987
1988

ƒ15ƒ15ƒ 7,50
ƒ 15,"
ƒ 7,50
ƒ 17,50

ƒ 22,50
ƒ22,50
ƒ 14,50
ƒ 22,50
ƒ 12,50
ƒ 25,--

Laatste
uitgave

Snijbloemenserie
2
3
4
5
7
10
14
15
17
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35

Teelt Anthurium andreanum
Teelt Herfstchrysanten onder glas
Teelt Kasrozen
Teelt Freesia
Teelt Jaarrondchrysanten
Teelt Anjers (standaard en tros)
Teelt Gerbera
Teelt Zomerbloemen
Teelt Amaryllis
Teelt Alstroemeria
Teelt Nerine
Morfologische veranderingen groeipunt
Freesiablad
Teelt Forsythia
Teelt Bouvardia
Teelt Cymbidium
Teelt Buitenchrysant
Teelt Buitenanjer
Teelt Besheesters
Teelt Prunus en sneeuwbal
Teelt Seringen
Teelt Paphiopedilum
Teelt Phalaenopsis

Pot- e n p e r k p l a n t e n s e r i e
1
2
3
4
5
6
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Teelt Kalanchoë
Teelt Perkplanten
Teelt Pelargonium
Teelt Hortensia
Teelt Violen
Teelt Bromeliaceeën

Algemeen
71 Grondstomen
73 Richtlijnen voor het samenstellen van
potgronden en veensubstraten
74 Schermen in kassen
78 Plantenfysiologie in de glastuinbouw
79 Rookgascondensors
80 Waterontzouting door omgekeerde
osmose in de tuinbouw
83 Chemische begrippen voor bemesting bij
plantenteelt zonder aarde
85 CO., in de kas
86 Substraatteelt, technische, economische
en plantenziektenkundige aspecten
87 Bemesting en grondonderzoek in de
glastuinbouw
89 Voedingselementen
90 Licht in de kas
91 Management glastuinbouw

1981

ƒ 8,50

ƒ 16,-

1988
1982
1987
1983

ƒ20,ƒ15ƒ20,ƒ15,-

ƒ27,50
ƒ22,50
ƒ27,50
ƒ22,50

1983

ƒ 5,"

ƒ12,50

1984
1988

ƒ11,ƒ20-

ƒ18,50
ƒ27,50

1988

ƒ20-

ƒ27,50

1985
1986
1987
1987

ƒ25,ƒ20,ƒ30,"

ƒ32,50
ƒ23,50
ƒ27,50
ƒ40,-

1987
1988
1988
1988

ƒ io,~
ƒ10ƒ10ƒ10,"

ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ17,50

1988
1986

ƒ10,"
ƒ8,--

ƒ17,50
ƒ15,50

1989
1989

/ 7,~
ƒ7,--

ƒ14,50
ƒ14,50

1986
1988

ƒ10,"
ƒ 8,50

ƒ15,"

1987

ƒ15,"

ƒ22,50

ƒ16-

V o e d i n g s o p l o s s i n g e n in de g l a s t u i n b o u w
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
15

Anjer, roos, Gerbera in steenwol
Rozen in kunstmatige substraten
Anjers in steenwol
Gerbera in kunstmatige substraten
Voedingsopl. voor groenten en bloemen,
geteeld in water of substraten
Teelt Anthurium andreanum in substraten
Berekenen van voedingsoplossingen voor
plantenteelt zonder aarde
Idem, Engelstalig
Normen voor waterkwaliteit in de
glastuinbouw
Teelt van Cymbidium in substraten
Normen voor gehalten aan voedingselementen, groenten en bloemen onder glas
Nederlands/Engels

ƒ17,50

Diversen

-

Gewasbescherming in de bloementeelt
Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, deel 1 snijbloemen
Gewasbescherming in de bloementeelt
Bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, deel 2 pot- en perkplanten
Kwantitatieve informatie

1987

ƒ 10,-

ƒ 17,50

1988 ƒ 10,1988/89 ƒ 3 0 , -

ƒ 17,50
ƒ 37,50
87

2 e beschrijvende Rassenlijst voor
siergewassen.
Hippeastrum (Amaryllis),
Gebruikswaarde-onderzoek 1985-1988
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Influence of temperature on bud break,
shoot growth, flower bud atrophy and
winter production of glasshouse roses.
(Proefschrift G.A. van den Berg)

1989

ƒ 17,50

ƒ 25,--

1989
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988

ƒ 15,-ƒ 7,50
ƒ 7,50
ƒ 15,-ƒ 7,50
ƒ 10,00
ƒ 5,00
ƒ 15,00

ƒ 22,50
ƒ 14,50
ƒ 14,50
ƒ 22,50
ƒ 14,50
ƒ 17,50
ƒ 12,50
ƒ 22,50

1987

ƒ22,50

ƒ 30,--

Rapporten PBN

9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Impatiens (rassenlijst)
Sortimentsopplanting Anthirrhinum
Het in bloei trekken van onrijp gesneden
chrysanten
Alternatieve kasomhullingsmaterialen
Teelt Leeuwebek
Houdbaarheidsonderzoek Cymbidium
Rassenoverzicht aantal Leliecultivars
Prijsbepalende kenmerken bij rozen
'Motrea'
Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
Voorbehandeling freesia's (zilverthiosulfaat)
Bloemisterijgewassen en dubbele
kasdekken
Invloed worteltemperatuur op groei en
ontwikkeling van planten
Onderzoek naar effecten van diverse aanvoerwijzen op de veiling op de houdbaarheid van rozen
Voorbehandeling (tros)anjers met zilverthiosulfaat
Onderzoek devitalisatie-effecten op kwaliteit en houdbaarheid snijbloemen
Overzicht onderzoek van schimmelvaatziekten bij anjer
Bestrijding van Botrytis in snijbloemen
Prijsvorming bloemkwekerijprodukten op
veilingniveau
Levenscyclus van bloemkwekerijprodukten

1981 ƒ 5,1980 ƒ 5,-

ƒ 10,ƒ 10,-

1981 ƒ 5,ƒ 10,1981 ƒ 5,ƒ 10,1982 ƒ 5,ƒ 101983 ƒ 7,50 ƒ 12,50
1982 ƒ 5,ƒ 10,-1983 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1983 ƒ 5,-

ƒ 10-

1984 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984 ƒ 15,-

ƒ 22,50

1984 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984 ƒ 10,-

ƒ 15,--

1984 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984 ƒ 12,50 ƒ 17,50
1984 ƒ 5,ƒ 10,1985 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1985 ƒ 7,50

ƒ 12,50

Prijsanalyse en prijsvoorspelling op
veilingniveau
28 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
29 Bedrijfsanalyse roos, deel 1
30 Houdbaarheid zomerbloemen
31 Bedrijfsanalyse roos, deel 2
32 Houdbaarheid Euphorbia fulgens
33 Rassenlijst Pelargonium
34 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
35 Voorbehandeling Alstroemeria
36 Eustoma russelianum, Verslag
teeltproeven met Eustoma als snijbloem.
37 Informatiemodel potplanten
Bijlagen info-model potplanten
38 Anemone 'Mona Lisa' ontwikkeling onder
invloed van temperatuur en plantdichtheid
39 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
40 Bedrijfseconomische berekening
meerjarige gewassen.
41 Rassenlijst Fuchsia. Opplanting 1986
42 Kasrozen en hun 'leven'
43 Na-oogst behandeling Sering
44 Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden
45 Watergeefmethode en voedingsstoffenbalans bij Codiaeum op eb/vloed-systeem
47 Afzetontwikkeling bij Trachelium
48 Toepassing verschillende tablet- en vloerverwarmingssystemen
49 Watergeefstrategie rondom periode Ie
snee bij anjers op steenwol
50 Gebruikswaarde Anthurium 1984-1987
51 Gebruikswaarde-onderzoek anjer 86/87
52 Toetsing werkzame en fytotoxische
grenzen van zilverthiosulfaat bij zomerbloemen
27

53
54

55
56
57

Tien rozencv's op eigen wortel en op
onderstam geteeld in steenwol
Methoden voor het maken en gebruik van
saldobegrotingen potplanten; voorbeeld
Kalanchoë
Invloed van daglengte op ontwikkeling
bloei vaste planten
Teeltonderzoek Gardenia jasminoides
Teeltonderzoek Beloperone guttata

1985

ƒ 7,50

ƒ 12,50

1984
1984
1984
1986
1985
1985

ƒ 5,~
ƒ 7,50
ƒ 7,50
ƒ 7,50
ƒio,~
ƒ12,50

ƒ10,-

1985
1986

ƒ 7,50
ƒ 7,50

ƒ12,50
ƒ12,50

1986
1986
1986

ƒ 7,50
ƒ17,50
ƒ17,50

ƒ12,50
ƒ22,50
/22,50

1986

ƒ 7,50

ƒ12,50

1986

ƒ 7,50

ƒ12,50

1986
1987
1987
1987

ƒ 7,50
ƒ12,50
ƒ12,50
ƒ10,00

ƒ12,50
ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ15,00

1987

ƒ 7,50

ƒ12,50

1988
1987

ƒ10,00
ƒ 7,50

ƒ15,00
ƒ12,50

1988

ƒ12,50

ƒ17,50

1988
1988
1988

ƒ 7,50
ƒio,ƒ 7,50

ƒ12,50
ƒ15,ƒ12,50

1988

ƒ 10,-

ƒ 15,-

1988

ƒ 10,-

ƒ 15,-

1988

ƒ 10,-

ƒ15,

ƒ10ƒ 7,50
ƒ 7,50

ƒ15-

ƒ12,50
ƒ12,50
ƒ12,50
ƒ15,ƒ17,50

ƒ12,50
ƒ12,50
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58 Kalkgiften in potgrond en verschillende
NH/NO,- verhoudingen in de voedingsoplossing bij twee rassen van Saintpaulia
59 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 86-87
60 Gebruikswaardeonderzoek anjer
harttakteelt, feb.'87 -mrt.'88
62 EC en mestloze periode bij Cymbidium
63 Vervanging van meerjarige gewassen/
plantopstanden.
64 Gebruikswaardeonderzoek anjer, overige
typen maart '87 -mei '88
65 Begonia op verwarmde tabletten. Teeltonderzoek, houdbaarheid en kwaliteit
66 Bladplanten op verwarmde tabletten
67 Vergelijking van drie substraten en twee
cultivars bij Anthurium andreanum
68 Afzetontwikkelingen bij Aster ericoides
69 Effect van ethyleen na voorbehandeling
met zilverthiosulfaat bij verschillende cultivars Freesia
70 Bestrijding Botrytis cinerea in de naoogstfase met behulp van luchtionisatoren
71 Invloed van uiterlijke en meetbare eigenschappen van anjerstek op de uniformiteit
van de eerste snee
72 Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria
1987-1988
73 Kalium/calcium-verhouding en magnesiumgehalte in de voedingsoplossing voor
Gerbera geteeld in steenwol
74 Gerbera, invloed dag/nachttemperatuur op
produktie en kwaliteit
75 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen
1987-1988
76 Rozen telen op steenwolmatten van verschillende dikte
77 Gebruikswaardeonderzoek anjerharttakteelt 1988-1989
78 Bestrijding Botrytis cinerea op roos, in de
naoogst fase met behulp van luchtionisatoren
79 Invloed van worteltemperatuur en kasluchttemperatuur bij roos op steenwol
80 EC, produktie, kwaliteit en mineralenbalans bij roos geteeld in steenwol
81 Referentietoets Gerbera
82 Invloed plaatseffect bij diverse proefschema's
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1988 ƒ 7,50 ƒ 12,50
1988 / 7,50 ƒ 12,50
1988 ƒ 10,ƒ 151988 ƒ 12,50 / 17,50
1988 ƒ 7,50
1988 ƒ 7,50

ƒ 12,50

ƒ 12,50

1988 ƒ 12,50 ƒ 17,50
1988 ƒ 10,ƒ 15,1988 ƒ 7,50 ƒ 12,50
1988 ƒ 7,50 ƒ 12,50
1988 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1988 ƒ 5,-

ƒ 10-

1988 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1988 ƒ 7,50

ƒ 12,50

1988

ƒ12,50

ƒ17,50

1989

ƒ10-

ƒ15,-

1989

ƒ 7,50

ƒ12,50

1989

ƒ 5,--

ƒ10,-

1989

ƒ 7,50

ƒ12,50

1989

/ 5,~

ƒ10,-

1989

ƒ10,-

ƒ15,"

1989
1989

ƒ10,ƒ10-

ƒ15,"
ƒ 15-

1989

ƒ 5-

ƒio,-

U kunt deze brochures en rapporten bestellen door overschrijving van het te betalen
bedrag met vermelding van titel en/of nummer van het gewenste op girorekening
174855 ten name van Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV
Aalsmeer.
Interne Verslagen
Interne Verslagen zijn te bestellen door ƒ 5,- (f 10,-buitenland) te storten op girorekening 174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding van nummer
en titel van het desbetreffende Interne Verslag.
1 Vergelijking tussen substraten en remmen van de groei in generatieve groeifase bij Euphorbia fulgens
2 Toepassing tabletverwarming bij Saintpaulia
3 Afzetontwikkeling bij Nerine
4 Bacterieziekte bij Begonia
5 Praktijkervaringen met verwarmde vloeren en tabletten
7 Watergeefsystemen bij Trosanjer 'Barbara' in steenwol
8 Mogelijkheden voor de toepassing van gammastraling bij de bestrijding van insekten en mijten na de oogst van snijbloemen
9 Overzicht diagnostisch onderzoek 1985
10 Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria, Praktijkproef Z-0 Beemster
11 Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
12 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 1984-1985
13 Bloeispreiding Nerine bowdenii
14 Afzetonwikkelingen bij Strelitzia
15 Teelt en houdbaarheid van Jacobinea carnea
16 Teelt en houdbaarheid van Whitfieldia elongata
17 Bloeibeïnvloeding, knopontwikkeling en groeipuntonderzoek bij laatbloeiende,
grootbloemige Cymbidium
18 Bloeibeïnvloeding en knopontwikkeling bij vroegbloeiende, grootbloemige Cymbidium
19 Remmen van de groei bij Euphorbia fulgens op steenwol door EC-verhoging
20 Borium- en zinktrappenproef bij roos cv 'Motrea' in steenwol
21 Praktijkproef EC-waarde bij Spathiphyllum
22 Onderzoek naar de methode van dagverlenging bij anjer
23 Invloed van schermen met plasticfolie bij een juniplanting van Nerine bowdenii
24 Schermproeven bij rozen; een tussentijds verslag na een teeltseizoen
25 Snijstadium mini-Cymbidium
26 Droog transport mini-Cymbidium
27 Snijstadiumonderzoek Anemone 'Mona Lisa'
28 Gebruikswaardeonderzoek Anjer 1984-1986
29 Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
30 Produktvernieuwing bij potplanten: gewassen uit Australië en Nieuw-Zeeland
31 Produktvernieuwing bij potplanten: Gesneriaceae
32 Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria 1984-1986: Winterbloei
33 Gebruikswaardeonderzoek Gerbera
34 Effectief en efficient verwarmen met tabletverwarming
35 Naoogstbehandeling van Phalaenopsis
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36 Vergelijking van zetlingen, stekken en weefselkweekplant bij drie rozencultivars in kasgrond
37 Oorzaken van verschillen in bedrijfsresultaten op potplantenbedrijven
38 Verschillende Kalium-Calcium verhoudingen + EC-waarden in voedingsoplossingen bij Gerbera
39 Vergelijking vansubstraten bijanjer 40Inventarisatie problemen bij Kalanchoë
41 Bloeibeïnvloeding Calceolaria
42 Invloed watergeefstrategie opgroei en bloei bij een najaarsplanting bij Nerine
bowdenii 1984-1986
43 Bloem- en knopval bij Streptocarpus en Hibiscus
44 Verleggen van bloeitijd bij Nerine bowdenii 1981-1986
45 Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 1985-1986
46 Ethyleenbehandeling Nerine bowdenii 1984-1986
47 Zilverconcentraties en wateropname bij zomerbloemen
48 Roos 'Motrea' in steenwol en polyfenolschuim met twee snijmethoden
49 Afzetontwikkeling kasnarcis
50 Juliplanting grootbloemige anjers
51 Invloed aanvoerstadiumtransportsimulatie enherkomst opdehoudbaarheid van
Azalea
52 Gebruikswaarde anjer 85/87
53 Bestrijding schimmel Colletotrichem carthami bij Carthamus tinctorius
54 Natriumchloride en EC bij roos 'Motrea'
55 Beïnvloeding kwaliteitsverschillen door transport
56 Invloed van daglengte en temperatuur op de ontwikkeling en groei bij anjer
57 Praktijkproef Fa. Koop. Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria
58 Gebruikswaarde Alstroemeria 86/87
59 Gebruikswaarde Cymbidium 86/87
60 Gebruikswaardeonderzoek Gerbera 1987. Houdbaarheid als selectiedrempel
61 Het Kangoeroepootje (Anigozanthos)
62 Prijs-kwaliteitrelaties bij snijbloemen
63 Oriënterend onderzoek naar deinvloed vanvertakkingsmiddelen bij Dieffenbachia
65 Invloed vanaanvoerstadium, transportduur enherkomst opdehoudbaarheid van
potchrysant
66 Kwaliteitsbeoordeling Begonia
67 Invloed van EC op kwaliteit en produktie van Gerbera geteeld in steenwol, en
afvoer van nutriënten met de oogst
68 Frequentie van watergeven, potgrond en voedingsstoffenbalans bij teelt Codiaeum variegatum op eb/vloedsysteem van watergeven
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ADRESSEN BLOEMISTERIJONDERZOEK IN
NEDERLAND
Proefstation voor de Bloemisterij, Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, telefoon 02977-52525
Consulentschap inAlgemene Dienst voor de Bloemisterij, telefoon 02977-52200;
telefax 02977-52270
Vaste Keuringscommissie (VKC)van de Kon. Mij Tuinbouw en Plantekunde telefoon 02977-52550; telefax 02977-52205
Proefstation voorTuinbouwonderGlas,Kruisbroekweg 5,Postbus8,2670AANaaldwijk, telefoon 01740-36700
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek,Vennestraat 16,Postbus 85,2160ABLisse, telefoon 02521-19104
Proefstation voor de Boomteelt, Rijneveld 153, Postbus 118, 2770 AC Boskoop,
telefoon 01727-9797
Proeftuin Rijnsburg en omstreken, Eikenlaan 1, 2231 XW Rijnsburg, telefoon
01718-21658
Proeftuin Lent, Vossepelsestraat 10, 6663 GL Lent, telefoon 080-221658
Proeftuin Vleuten, Alendorperweg 73, 3451 GL Vleuten, telefoon 03406-1326
Proeftuin Noord-Nederland, Gantel 10, 7884 VM Barger Compascuum, telefoon
05913-49191
Proeftuin Noord-Limburg, Straelseweg 370, 5916 AD Venlo, telefoon 077-16457
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INTERNE TELEFOONLIJST PER 15 JUNI 1 9 8 9
Hetismogelijk rechtstreekszondertussenkomstvandetelefoniste medewerkersvan
het PBN te bellen. Er moet dan eerst 52en vervolgens het toestelnummer gedraaid
worden.
Akse, F.
Amsing, J.J.
Aypassa, D.
Baas, R.
Bakema, F.
Beelen, C.H.Th.
Benninga, J.
Benschop, J.J.
Berg, D. van den
Berg, G.A. van den
Beuzenberg, M.
Blacquière, T.
Boer, C l .
Boer, C.M.M, de
Bok, A.G. de
Boogaard, M.
Braamhorst, P.
Broek, G.J. van der
Burg, C. van de
Dam, K. van
Dil, M.C.
Dijk, A. van
Engelen-v.d. Bijl, L.van
Fransen, J.
Gelder, A. de
Graaf-v.d. Zande, M. de
Groeneveld, W.
Goey, J. de
Hart, M.J. 't
Hetterscheid, W.
Hoogeveen, M.G.
Houwelingen, M. van
Janmaat-Hartsink, L.
Janssen, J.
Jong, J.Th.C. de
Kerckhoven, J. van
Kersch, P.
Kerssies, A.
Kock-Legerstee, Th.
Koster, R. de
Kromwijk, A.
Legemaate, L.
Linde, D. van der
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419/420
211/401
411
434
527
409/410
212
213/501
(woning)
402
528
300
431
419/420/421
214
304/305
249
409/413
300/302
553
419/420/414
240
403
215
249
406
429
216/438
203
218
551
405
240
200
555
202
414/416
526
211
530
402
403
405
248

Linden, A. van der
531
221
Marissen, N.
221
Meeteren, U. van
Meeuwissen, G.
204
402/411
Mourik, N.M. van
Mulderij, B.
219
406
Nijssen, H.
Okkersen, P.
216/438
222
Oprel, L.
430
Os, P.C. van
Pannekoek, J.
216
Peelen, H.
201
222
Ploeger, C.
Postuma, R.
404
416/412/409
Raissouni-Vreeken, K.
Rattink, H.
223
532
Reitsma, T.
224
Rijssel, E.R. van
552
Roever, D. de
Rozendal-Ouwerkerk, T. 423/221
230
Rulkens
550
Sanders, C.
Schreuder, S.
304/305
Schüttler, H.
304/305
219
Slootweg, G.
Sloot, F. van der
248
Stammes, J.
409/413
407
Steen, M.A.A. van der
Steinbuch, F.
225
Stephan, H.
226/227/218
216/438
Stoof, J.J.
434
Straver, N.A.
Sytsema-Kalkman, E.Ch. 219
Sytsema, W.
436
436
Telgen, H.J. van
254
Tolsma, J.
412/413/409
Tuinstra, E.
212
Uitermark, C.G.T.
228
Verlind, A.
429
Vogelezang, J.V.
Vonk Noordegraaf, C.
533
529
Vries, J.W. de
554
Wagt, G. de
Warmenhoven, M.G.
237

Weel, P.A. van
Westerhof, J.
Westerink, I.A.
Woittiez, R.D.

271
404
9
534

Wurff, A.A.M. van der
Zoest, J. van
Zoutendijk-Rering, C.
Zwartendijk, A.

415/416
302
220
216/438
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